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REGLER EXTRAFÖRRÅD 
version 2021-02-18 – senaste version ska alltid följas  

Vem får hyra extraförråd? 
• Förråden hyrs endast ut till föreningens 

medlemmar. 

• Så länge det finns en kö får medlemmar hyra 

max ett förråd per lägenhet. 

• Andrahandsuthyrning av förråd eller 

utlåning är ej tillåten, annat än i samband 

med av styrelsen godkänd andrahands-

uthyrning av bostadsrätten. 

Anmälan & kösystem 
• Medlem som önskar hyra förråd ställer sig i 

kö via föreningens app Brfify. 

• Datumet för när medlem ansökt utgör 

ködatum. För bostadsrättsköpare som ännu 

inte fått tillträde utgör inflyttningsdatum 

ködatum. 

• Erbjudande skickas via e-post alternativt via 

telefon. Medlem har en vecka på sig att 

svara, därefter går turen vidare. 

• Vid tre uteblivna svar eller nej förlorar 

medlem sin plats i kön. Det går bra att ställa 

sig i kön igen men man hamnar då sist i kön. 

Hyra, hyrestid & uppsägning 
• Avgiften för att hyra förråd baseras på av 

styrelsen fastställd förråds-area. Årshyran 

2021 är 1 000 kronor per kvadratmeter (kvm) 

och avrundas till närmsta jämna krona. 

• Varje årsskifte uppräknas avgiften med 2%. 

• Hyresperioden är tillsvidare med 3 månader 

uppsägningstid. 

• Då medlemskapet i föreningen upphör sägs 

hyresavtalet automatiskt upp. 

• Vid utebliven betalning för förrådshyran 

(senare än en vecka efter förfallodag) äger 

föreningen rätt att säga upp hyreskontraktet 

utan uppsägningstid. 

• Eventuell inbetald hyra betalas inte tillbaka 

vid uppsägning oavsett skäl. 

Övrigt 
• Förrådet får ej användas i/till någon form av 

verksamhet. 

• Medlem ansvarar själv för att försäkra sin 

egendom, föreningen ansvarar ej för saker 

som förvaras i förrådet. 

• Medlem får sätta upp mindre krok(ar) på 

förrådets väggar men ansvarar fullt för 

eventuella uppkomna skador och ansvarar 

för att återställa väggarna vid uppsägning. 

• Medlem ansvarar för att ersätta föreningens 

kostnader i de fall denne direkt eller indirekt 

orsakat skador i förrådet/fastigheten. 

• Vid uppsägning av förråd/utflytt ansvarar 

medlem för att tömma förrådet samt lämna 

detta i gott och städat skick, annars äger 

föreningen rätten att debitera medlem för 

kostnader för bortforsling och städning. 

• Brandfarliga varor får ej förvaras i förrådet. 

Exempel på sådana varor är gastuber, gasol, 

tändvätska, acetylen, drivmedel, förtunning, 

koncentrerad spolarvätska och sprayburkar. 

• Eventuellt eluttag eller vattenkran/vask i 

förrådet får ej nyttjas och kan påverka 

användbar förrådscontainer. Ej tillåtet med 

laddning av elverktyg, batterier etc. 

• Två nycklar tillhandahålls vilket samtliga ska 

lämnas tillbaka av medlem senast den sista 

hyresdagen. Annars debiteras medlem för ny 

låscylinder, nycklar och låsmästare. 

• Föreningen äger tillträde till förrådet för 

erforderliga kontroller och nödvändiga 

underhållsåtgärder när så är påkallat. 

Tekniska förvaltaren Egeryds förvarar en 

nyckel per förråd. 
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